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“Més que una marató i una  
presentació” d’Enric Mas
redacció 
montblanc

Amb el lema “Més que 1 Marató 
i 1 Presentació”, el passat dissabte 16 
d’abril de 2011, l’Enric Mas va cór-
rer 42,810 km (distància superior a 
una marató, establerta en 42,195 km) 
unint, no només metafòricament 
parlant, tota la Conca de Barberà i va 
travessar en el camí 11 pobles i peda-
nies, les quals constitueixen més del 
70% de la població de tota la comar-
ca. El seu germà, Jordi, l’acompanyà 
en bicicleta i gravà tota la cursa en 
vídeo digital per a la posteritat. Vegeu 
el recorregut íntegre i les diferents 
localitats a: www.nitsenblanc.cat

Tot seguit, a les 12.00 h, començà 
la presentació del seu nou llibre Se-
gueix el teu cor, novel·la ambientada 
íntegrament a Montblanc, a la Sala 
Noble del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà (Montblanc).

L’autor dedicà els 42,810 km i la 
presentació a la Pati Pena Salarich, 
afectada de leucèmia, que ens dei-
xà, als 17 anys, el 17 de setembre de 
2008 després d’anys de lluita con-
tra la malaltia. “Molt més que una 
amiga: una inspiració” són algunes 
de les paraules que li dedicà l’Enric. 
L’autor explicà durant la presenta-
ció anècdotes i aspectes de la vida 
que els uniren, incloses les amistats 
comunes que el portaren a visitar-la 
a casa seva.

Es dóna el cas que no tenim 
constància que ningú hagi corregut 
més que una marató i hagi presentat 
tot seguit un llibre seu. S’han presen-
tat llibres als estants de les maratons 
oficials (normalment llibres tècnics 
de running o biogràfics) i, com a 
molt, algú ha pogut participar en 
la marató després, però no en una 
distància més gran que una marató. 
També hi ha la particularitat que el 
llibre que presentà l’Enric Mas és 
una novel·la, ambientada íntegra-
ment a Montblanc, que no té res a 
veure amb el running. Som cons-
cients que és impossible consultar 
totes les fonts, però el fet que no hi 
hagi cap referència “visible” ja ens 
dóna una idea de l’excepcionalitat 
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d’allò que va fer l’Enric Mas a la 
Conca dissabte 16 d’abril. En qual-
sevol cas, és el primer en fer-ho a 
la Conca de Barberà.

L’Enric Mas ja fa temps que 
es va iniciar en això de fer coses 
noves: el febrer de 2008 va gravar 
el tràiler del seu llibre Nits en blanc 
(parcialment) a la Conca. Proba-
blement és el primer tràiler de lli-
bre gravat a la comarca. Els dies 
19 i 20 de març de 2011, va gravar 
també el tràiler del seu nou llibre 
Segueix el teu cor, aquest cop ín-
tegrament a la Conca de Barberà. 
Constitueix el primer que com-
pleix aquestes característiques.

Biografia
L’Enric Mas Aixalà (Lleida, 

1974) estudià Òptica i Optometria 
a Terrassa, UPC, tot i que estigué 
més de nou anys sense exercir. 
Féu oposicions a la Generalitat 
de Catalunya i el destí el portà a 
treballar a l’IES Martí l’Humà de 
Montblanc, on estigué des del 
2001 fins el 2006. 

L’any 2008 publicà el llibre de 
relats Nits en blanc. La inspiració 
d’aquests relats prové de la seva 
pròpia experiència i de la mera-
vellosa relació amb la gent de la 
Conca de Barberà, on s’hi sent re-
alment adoptat. Nits en blanc és el 
primer llibre que tracta l’educació i 
tot el que la rodeja des del punt de 
vista d’un conserge d’institut (no 
hi ha constància de cap altre llibre 
d’aquest tipus en tot el país).

És el guionista, director i co-
protagonista del tràiler de Nits en 
blanc, el qual podeu veure a través 
d’aquest web. És el primer tràiler 
de llibre gravat (parcialment) a la 
Conca de Barberà. Des de llavors 
ha escrit un bon grapat de relats, 
inèdits de moment.

Acaba de publicar la novel·la 
Segueix el teu cor, ambientada 
íntegrament a Montblanc, i ha 
escrit, dirigit i produït el corres-
ponent tràiler, que ha gaudit d’un 
pressupost més alt que el primer 
i ha estat gravat íntegrament a la 
Conca.




